
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO 
Zápis ze sch ůzky 

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne  12.7.2010 v 18.00 hod., v klubovně místní soko-
lovny. 

 

II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  
Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. 

Kropáč 
Omluven:  p. Ryzner, p. Nakládal – nemoc 
Hosté:        Městská policie č. 187, 198 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise    

K bodu 5. minulého zápisu: 
Informace o jednání výrobního výboru – akce „Černovír - rekonstrukce kanalizace a vodovodní 
sítě v  ul. Severní, Na Partkách a Heydukova“. 
Jinak zápis bez p řipomínek. 

 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Informace – vystavena objednávka na opravu chodníku v ul. Čelakovského – firma 

J.V.G.LIVEX, s.r.o. 
Komise bere na v ědomí. 
 

2. Harmonogram Technických služeb na měsíc červenec 2010 – sečení trávy, svoz tříděných 
odpadů apod.  

 
3. Informace  - předána Zpráva o vlivu na ŽP FARMAK, a.s. Olomouc a hodnocení Responsible 

Care – odpovědné podnikání v chemickém průmyslu. 
Komise bere na v ědomí. 

 
4. Komise souhlasí s předloženým textem dopisu – Námitka proti vydání souhlasného stanoviska 

v územní řízení –nevyřešena dopravní obslužnost v ul. Polní, Žitná, Malé Vlčiny „Akce RD 
Černovír“. 

  
5. Informace – Zápis z protipovodňové prohlídky ze dne 7.6.2010 – odčerpání laguny ze zahrad 

a pole u lesa u Hlušovické ul. 
Komise bere na v ědomí. 
 

6. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 
Rozkopávky - rozhodnutí: 
- Frajtovo nám. – oprava kanalizační přípojky, č.j. SMOL/OPK/79/2261/2010/Št 
- ul. Čelakovského – elektropřípojka na hřbitov, č.j. SMOL/OPK/79/2136/2010/Št 
Komise bere na v ědomí. 

 
7. Statutární m ěsto Olomouc: 

- pronájem pozemku – v ul. Černá cesta, č.j. SMOL/Maj/22/2934/2010/Výs 
Komise souhlasí. 

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod.  
 
 
Příští sch ůzka se bude konat   6.zá ří v 18.00 hod. – v sokolovn ě. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


